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KUNDCASE – LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
Allemansrätt till häst (februari - november 2010)

Bakgrund  

LRF hade problem att nå ut till alla de som driver hästverksamhet på annans mark. Ibland leder ridningen 

till att marken blir förstörd och det är inte förenligt med Allemansrätten. LRFs målsättning med projektet 

var att öka kunskapen bland häst- och markägare om var det är OK att rida, var det inte är OK att rida och 

var man ska fråga först.

Genomförande

Tre annonskampanjer och två PR-kampanjer

Vi lade upp en tidsplan utifrån när det inträffar mest skador på marken. Under de perioderna valde vi att 

lägga annonsinförandena och pressbearbetningen. 

Mars Maj/Juni Augusti/September

Att göra den här indelningen i tid och område gjorde att projektet fick naturliga avgränsningar och 

hållpunkter att kommunicera inom. 

Annonserna publicerades som tre halvsidesannonser i ”Tidningen Ridsport” och ”Häst&Ryttare”. 

En halvsidesannons i ”Tidningen Land och Lantbruk” och en halvsidesannons i ”ATL”. 

Pressbearbetningen ledde till införanden i dagspress och fackpress, lokalt som regionalt. Både i digitala 

som tryckta medier, t ex en helsida i DN. Värdet på det som skrivits av andra om projektet 

överstiger vida budgeten för hela projektet. 

Facebooksida

På facebooksidan ”Vi som gillar att rida ut i naturen” debatterades det 

vilt med Formfarmen som moderator. Frågor besvarades av LRF som sak-

kunnig. I slutet av projektet var det drygt 11.000 intresserade av sidan 

och sidan lever kvar efter projektets avslut.

Tänk efter. Är du på rätt väg?
Både hästar och människor trivs bäst ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla rätt att röra oss fritt i skog och mark. 
Men som ryttare måste du visa extra hänsyn – både mot naturen och mot andra människor. Rider du ofta i samma område
ökar risken för skador på vägar och marker. Är du osäker var du får rida  nns det en enkel regel – fråga först!

Du får alltså rida på nästan alla vägar. Men var försiktig med att rida på vägrenen eller för nära dikeskanten. På privata vägar, 
prata först med markägaren. Vet du inte vem som äger marken, ring kommunen. 

LRF. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se

Här är det fritt fram
• Allmän väg
• Kommunal/statlig väg
• Enskild väg

Här bör du fråga först
• Skogsbilväg
• Ägoväg/privat väg
• Enskild (grus)väg

Här ska du inte rida
• Mjuka stigar
• Vandringsleder
• Planteringar

OK ? !
Du får alltså rida på många platser i naturen. Men du måste visa extra hänsyn mot träd och växter. För markägaren 
är en 20 meter hög gran värd 150-200 kr. Drabbas granen av rotröta minskar virkesvärdet. Det tar 70 år innan en 
ny gran har vuxit sig lika stor. Så innan du ger dig ut i skogen, prata först med markägaren. Vet du inte vem som äger 
marken, ring kommunen.  
LRF. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se/allemansratt-till-hast

Här är det fritt fram
• Allmän väg
• Kommunal/statlig väg
• Enskild väg (med statsbidrag)
• Utmärkt ridled/ridstig

Här bör du fråga först
• Skogsbilväg
• Ängar
• Hagar
• Stränder

Här ska du inte rida
• Mjuka skogsstigar
• Vandringsleder
• Skogsplanteringar
• Naturreservat/nationalpark

OK ? !

Tänk efter. Innan du drar till skogs!  
Både hästar och människor trivs bäst ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla rätt att röra oss fritt i skogen. Men som ryttare 
måste du se upp med var hästen sätter ner hovarna. Synliga trädrötter är känsliga. Om de skadas kan trädet drabbas av rotröta. 
Rider du ofta i samma område ökar risken för skador på träden. Är du osäker var du får rida  nns det en enkel regel – fråga först! 

Du får alltså rida på många platser i naturen. Men på åkermark är det som regel inte tillåtet utan markägarens tillåtelse. 
Skörden är en viktig inkomstkälla och skadade grödor innebär en ekonomisk förlust för jordbrukaren. Så innan du ger dig 
ut på fält, åkrar och ängar, prata först med markägaren. Vet du inte vem som äger marken, ring kommunen.   

LRF. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se/allemansratt-till-hast

Här är det fritt fram
•	 Allmän	väg
•	 Kommunal/statlig	väg
•	 Enskild	väg	(med	statsbidrag)
•	 Utmärkt	ridled/ridstig

Här bör du fråga först
•	 Stubbåker
•	 Ängar
•	 Hagar
•	 Stränder

Här ska du inte rida
•	 Åkermark
•	 Planteringar
•	 Vall
•	 Privat	tomtmark

OK ? !

Tänk	efter.	Åkermarken	är	känslig!			
Både hästar och människor trivs bäst ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla rätt att röra oss fritt i markerna. Men som ryttare 
måste du vara extra varsam. Du bör inte rida på åkermark eftersom det nästan alltid föreligger risk för skador på mark och växtlighet. 
Rider du ofta i samma område ökar dessutom risken för skador. Är du osäker var du får rida finns det en enkel regel – fråga först! 



formfarmen
Kampanjsidor på LRFs hemsida

Allt material som togs fram till projektet stuvades om och sattes in med nya bilder och texter som 

förklarade vad som gäller vid ridning på annans mark på www.lrf.se/allemansratt-till-hast

Bannerannonsering

Köptes på två stora hästsajter under 6 månader med inlänkar till LRFs hemsida. De här inlänkarna 

genererade trafik in på LRF med 72% från HästNet och 14% från Hästmagazinet.

Rapport

Hela kommunikationsprojektet dokumenterades fortlöpande och resultaten samlades i en 

rapport samt i en OH-serie för vidare distribution internt.

Låter det intressant? Den här typen av projekt är Formfarmen bra på att leda och administrera. 

Jag kommer gärna och berättar mer om hur vi jobbade, visar materialet som togs fram samt 

rapporten som skrevs. Lyssnar mer än gärna på vad ni skulle vilja kommunicera ut till era 

kunder/medlemmar eller andra intressegrupper.

Hälsningar

Lena-Maria Trast, 0708-22 92 30

lena-maria@formfarmen.se
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